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Notulen
Aanwezig vanuit JR bestuur
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Agenda
De ALV neemt besluiten over de volgende onderwerpen:
De algemene ledenvergadering besluit over de volgende onderwerpen:
1. vaststelling notulen ALV 20 april 2018;
2. goedkeuring van Jaarverslag 2018 en vaststelling van de
jaarrekening over 2019 (decharge zittend bestuur van Jong Rabo);
3. vaststelling van de begroting voor 2019;
4. ontslag van afscheidnemende bestuursleden;
5. benoeming van voorgedragen bestuursleden;
6. benoeming van de kascontrolecommissie.
Opening
Seline de Groot, voorzitter van Jong Rabo opent de ALV en heet de aanwezige
leden van harte welkom.
Vaststelling notulen ALV 20 april 2018
De notulen wordt vastgesteld bij acclamatie.
Terugblik 2018
 52 activiteiten georganiseerd
 267 toegetreden nieuwe leden
 1822 deelnemers plaatsen
 8,9 gemiddelde beoordeling van de activiteiten
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Highlights
 Studiereis naar Toronto waarbij het thema Waste centraal stond.
 Retreat; weekend dat in het teken stond van bezinning, yoga en
meditatie.
 Meet the Leaders. Groot event georganiseerd met ICA waarbij
interessante sprekers aanwezig waren die over hun loopbaan hebben
verteld.
 Reverse mentoring.
Financiën 2018
De opbrengsten bestaan uit drie componenten:
 Contributie
 Eigen bijdrage
 Bijdrage van de groepsdirectie
Opbouw van de inkomsten zijn gelijk gebleven. Grote uitgaven zijn de skireis
en de studiereis. Bij deze reizen wordt ook een grote eigen bijdrage gevraagd.
Aan het eind van 2018 hebben we iets minder uitgegeven dan verwacht. Dit is
een prima resultaat omdat het eigen vermogen wordt afgebouwd volgens het
afbouwplan dat al eerder is ingezet. De reden voor afbouw is dat de
groepsdirectie een groot deel sponsort en daarin is het onlogisch als JR teveel
eigen vermogen heeft. JR wilt wel een buffer houden, dus een deel van het
eigen vermogen wordt behouden voor onvoorziene kosten. Dit zal ongeveer
1/3 zijn van de begroting als algemene reserves, daarnaast wordt jaarlijks geld
gereserveerd om elke 5 jaar het lustrum te kunnen vieren en een nieuwe
website te kunnen bouwen. In dit geval zullen de kosten voor de nieuwe
website zich op langere termijn terug verdienen. De verwachting is dat over 5
jaar weer een nieuwe website nodig is omdat de technologie snel verandert en
om aan de laatste (veiligheids)eisen te kunnen voldoen.
De jaarrekening wordt vastgesteld bij acclamatie en het jaarverslag wordt
goedgekeurd bij acclamatie. Daarmee wordt decharge verleend aan het
bestuur (conform statuten).
Begroting 2019
In de begroting voor 2019 wordt rekening gehouden met minder contributie
inkomsten vanwege de ledendaling. Bestuursactiviteiten zijn activiteiten die het
bestuur aanbiedt aan de leden, daarom is daar ook een budget voor
vrijgemaakt.
Begroting voor 2019 wordt bij acclamatie vastgesteld.
Ontslag afscheidnemende bestuursleden
Yannick van Rooij en Karin van Tongerlo worden bedankt voor hun inzet voor
Jong Rabo. De ALV verleent zijn ontslag middels acclamatie.
Benoeming nieuw bestuursleden
Middels acclamatie wordt ingestemd met de benoeming van Jessica White tot
het bestuur als bestuurslid Communicatie.
Benoeming kascontrolecommissie
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De kascontrolecommissie, bestaande uit Karin van Tongerlo en Kimberly
Schelle, wordt bij acclamatie benoemd.
Toekomstvisie 2019
De slogan voor het nieuwe jaar is Meet the future. En in dat kader gaat Jong
Rabo zich focussen komend jaar op 4 pijlers:
1. International hub; samenwerkingsverbanden opzetten met
internationale collega’s en meer activiteiten in het Engels organiseren in
Nederland.
2. Community Bank: wat is de toekomst van een community bank en hoe
kan jij als individu jouw plek daarin pakken.
3. Medezeggenschap; verjonging van de ondernemingsraad.
4. Rol van de vakbonden; wat is een toekomstbestendig model en
aansluiten bij de cao onderhandelingen.
Sluiting
Jong Rabo leden maken elkaar beter, maken collega’s beter, maken andere
jongerenorganisaties beter, maken de situatie voor Nederlandse jongeren
beter, maken de maatschappij beter, maken de wereld beter (Growing a Better
World Together).
Seline de Groot sluit de ALV.

